
REGULAMIN 

KRĘGLARSKIE GRAND PRIX dla dzieci i młodzieży  

- „wrześniowe kulanie” – 22.09.2018 

- „październikowe kulanie” – 27.10.2018 

- „listopadowe kulanie” – 17.11.2018 

 

1. ORGANIZATORZY: 

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku,  Stowarzyszenie Kręglarstwa Klasycznego BOSiR Brzesko, Gmina Brzesko 

2. MIEJSCE TURNIEJU: 

Kręgielnia BOSiR, ul. Browarna 13 a, 32-800 Brzesko 

3. TERMIN:  

- „wrześniowe kulanie” – 22.09.2018 

- „październikowe kulanie” – 27.10.2018 

- „listopadowe kulanie” – 17.11.2018 

 

                   STARTUJEMY O GODZ. 9.00 
Zgłoszenia zawodników przyjmowane bezpośrednio w dniu turnieju. 

 
4. KATEGORIE WIEKOWE 

kategorie: 

        - dzieci do 8 lat 

        - dziewczęta 9 - 13 lat      

        - chłopcy 9 - 13 lat           

        - dziewczęta 14 – 17 lat                 



        - chłopcy 14 – 17 lat  

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA 

- turniej indywidualny dla dzieci i młodzieży 

- obowiązuje strój i obuwie sportowe (zamienne) 

- w dniu turnieju każdy uczestnik własnoręcznym podpisem potwierdza akceptację regulaminu. 

- zawodnicy startują na własną odpowiedzialność (ZA ZGODĄ RODZICÓW) i nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału  

  w turnieju kręglarskim 

- KAŻDY ZAWODNIK POWINIEN BYĆ POD OPIEKĄ RODZICA BĄDŹ PRAWNEGO OPIEKUNA. 

- OPŁATA STARTOWA: 5 ZŁ 

6. CELE TURNIEJU 
- popularyzacja kręglarstwa 
- promowanie aktywnego wypoczynku 

7. SPRAWY FINANSOWE 

- koszty organizacji i prowadzenia turnieju ponosi organizator 

- koszty dojazdu, wyżywienia, wpisowe, ubezpieczenia zawodnicy pokrywają we własnym zakresie 

8. ZASADY TURNIEJU: 

- start zawodników odbywa się w kolejności zgłoszeń 

- turniej w systemie blokowym – po 4 zawodników 

- ZACZYNAMY O GODZ. 9.00. Kategorie dzieci i młodzieży startują naprzemiennie.  

- zawodnicy oddają po 40 rzutów do pełnych (po 10 na każdym torze w czasie 5 minut/tor) 

- o miejscu końcowym decyduje w kolejności: liczba zbitych kręgli, liczba „dziewiątek”, liczba rzutów zerowych, liczba „ósemek”. 

- GRAND PRIX to 3 turnieje kręglarskie. O miejscu w końcowej klasyfikacji decyduje: suma zbitych kręgli we wszystkich zawodach, 

udział w większej liczbie zawodów, „liczba dziewiątek” 

9. NAGRODY: 

- po każdym turnieju zwycięzcy otrzymają medale 

- na zakończenie GRNAD PRIX zwycięzcy otrzymają medale, puchary i drobne nagrody rzeczowe. 

10. POSTANOWIENIA OGÓLNE 



 Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania sprzętu do gry niezgodnie z regulaminem 
 Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju 
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązuje się do powiadomienia 

zawodników o wprowadzonych zmianach 
 Każdy z zawodników przed rozpoczęciem turnieju potwierdza zgłoszenie własnoręcznym podpisem, co jest warunkiem 

przystąpienia do rozgrywek oraz akceptacją regulaminu 
 Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada 
 Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, nie ponosi on odpowiedzialności 
 Biorąc udział w zawodach uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie swojego 

wizerunku w celach promocji zawodów (zdjęcia  oraz publikacja imienia i nazwiska w statystykach zawodów). 

Zał. 1. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

 

Uczestnicy zawodów KRĘGLARSKIE GRAND PRIX dla dzieci i młodzieży zorganizowanego w/w terminach na obiekcie Kręgielni BOSiR w Brzesku wyrażają zgodę na 

wykorzystanie przez organizatorów wydarzenia swojego wizerunku. Zgoda obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnienie na stronie internetowej organizatorów 

oraz zamieszczanie w wydawanych przez nich materiałach promocyjnych i informacyjnych - Zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 

119, s. 1. 

 


